OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01 - 833 26 10
fax: 01 - 833 26 30

Občinski svet

www.vodice.si
premozenje@vodice.si

Številka: 011-02/2009-024
Datum: 1.12.2009

Zadeva: Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Vodice,
ki je bila v ponedeljek, 30. novembra 2009 ob 19. uri v sejni
sobi, Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:
občinski svetniki: Janez Bilban, Mojca Ločniškar, Jože Rozman, Mateja Gubanc,
Miha Bergant, Romana Černivec, Primož Rebolj, Leopoldina Kranjec, Franc Seršen,
Anton Kosec, Alojzij Kosec;
župan: Brane Podboršek;
občinska uprava: Nataša Hribar, Marjana Mohorič;
vabljeni: Irena Karčnik – inšpektorat, Stanislav Mlakar – poročevalec OPV;
mediji: Alenka Jereb (Kopitarjev glas)
ODSOTNI: Tone Logar, Peter Podgoršek, Aco Franc Šuštar (opravičili odsotnost),
Roman Černivec
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 23. redne seje
Občinski program varnosti Občine Vodice
Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto
2009
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo« - hitri postopek
Pogodba o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju
nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana)
Sklep o financiranju političnih strank v občini Vodice za leto 2009
Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za prostor
Pobude, predlogi in vprašanja

1. Potrditev dnevnega reda
Župan je najprej predstavil dnevni red.
Razprave ni bilo.
24.1.2. SKLEP: Občinski svet za 24. redno sejo sprejme predlagani dnevni red.
Za sklep jih je glasovalo 10.
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2. Potrditev zapisnika 23. redne seje
Ob zapisniku ni bilo razprave ne pripomb.
24.2.2. SKLEP: Občinski svet potrjuje zapisnik 23. redne seje.
Za sklep jih je glasovalo 10.
10. Občinski program varnosti Občine Vodice
Miran Sirc je predstavil zakonsko podlago za sprejem programa ter okvir nastajanja
programa varnosti.
Pripravljalec programa Stanislav Mlakar je povzel glavne točke iz gradiva.
Razprave ni bilo.
24.3.1. SKLEP: Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, ZORed), Smernic za izdelavo
občinskega programa varnosti (MNZ RS, februar 2007) in 18. člena Statuta
Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo Občine vodice,
št. 2/98, 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišče RS, št. U-I-250/98)
Občinski svet Občine Vodice sprejme Občinski program varnosti Občine
Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 11.
11. Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto
2009 – hitri postopek
Obrazložitev k rebalansu je podala Nataša Hribar. Prihodki in odhodki so dokaj
izenačeni in bistveno ne odstopajo od proračunskih ciljev. Rebalans je uravnotežen.
Posebej je izpostavila prerazporeditve pri šolstvu, kulturi in kmetijstvu.
V razpravi je Mojca Ločniškar zastavila vprašanje glede realizacije prodaje stavbnih
zemljišč in ali so dela na odsekih »infrastruktura Vodice PP 04332« že končana.
Župan je odgovoril na vprašanje, da je velik del prihodkov od prodaje ŠS Pod
cerkvijo 3, že realiziran. Pogodba o kompenzaciji in asignaciji je že podpisana.
Sredstva v višini 601.000 € se porabijo za pokrivanje obveznosti do CPL. V kolikor bo
vreme dopuščalo, bodo tudi investicije v Vodicah do konca leta zaključene.
Anton Kosec je predstavil pozitivno stališče Odbora za komunalo, ki je rebalans
obravnaval in ga predlagal v potrditev, obenem pa tudi zahteval, da se postavke, ki
niso bile realizirane letos, uvrstijo v proračun za leto 2010.
24.4.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Odlok o spremembi
odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2009.
Za sklep jih je glasovalo 9.
12. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo« - hitri postopek
Miran Sirc je predstavil okvir, razloge in proceduro nastajanja odloka.
Razprave ni bilo. Župan je dosedanje delo inšpektorata ocenil za koristnega, čeprav
ni še vse kot bi moralo biti.
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24.5.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice sprejme Odlok o ustanovitvi
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«.
Za sklep jih je glasovalo 11.
13. Pogodba o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju
nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana)
Pogodbo je predstavil Miran Sirc. Izpostavil je težave z MOL, vendar kljub vsemu
podčrtal pridobitev za Občino Vodice, da je glede cene izenačena z ostalimi občinami
oz. z Ljubljano.
Razprave ni bilo.
24.6.1 SKLEP: Občinski svet Občine Vodice se je seznanil s končnim
predlogom Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju
nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) in
potrjuje, da je primeren za podpis s strani župana Občine Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 11.
14. Sklep o financiranju političnih strank v občini Vodice za leto 2009
Sklep je predstavil župan.
Razprave ni bilo.
24.7.1 SKLEP: Občinski svet Občine Vodice soglaša z izplačilom sredstev
političnim strankam za leto 2009, na podlagi Sklepa o financiranju političnih
strank v občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 10/07). Sredstva so
zagotovljen v proračunu Občine Vodice za leto 2009.
Za sklep jih je glasovalo 11.
15. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za prostor
Obrazložitev je podal župan.
Anton Kosec je vprašal ali je Martin Stanonik za svoj odstop navedel kakšen razlog.
Župan je pojasnil da ne.
24.8.1. SKLEP: Na podlagi 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS št.
49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98 in Odločba
Ustavnega sodišča RS št. U-I-250/98) in 7. člena Poslovnika Občine Vodice
Občinski svet občine Vodice sprejme na znanje odstopno izjavo člana Komisije
za prostor Martina Stanonika in ga razreši s te funkcije.
Za sklep jih je glasovalo 9.
24.8.2. SKLEP: Na podlagi 18. in 20. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS
št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98 in Odločba
Ustavnega sodišča RS št. U-I-250/98) in 7. člena Poslovnika občine Vodice
(Uradno glasilo Občine Vodice 10/98) Občinski svet občine Vodice sprejme
sklep, da na osnovi soglasja h kandidaturi in na podlagi predloga Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v Komisijo za prostor imenuje
Špelo Blažič, Ob hribu 7, 1217 Vodice.
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Za sklep jih je glasovalo 8, proti 1.
16. Pobude, predlogi in vprašanja
 Župan je podal informacijo o prejetju sklepa Ustavnega sodišča, da se tožba
iniciativnega odbora na Skaručni v zadevi pravnomočnosti gradbenega
dovoljenja za ČN Skaručna, zavrže. Do zaključka mandata, naj bi se ob
sofinanciranju države pričela izgradnja ČN in povezovalnega kanala, obenem
pa tudi vodovod do Gmajnice.
 Župan je svetnice in svetnike informiral, da je občinski svet postal predmet
tožbenega zahtevka prizadete fizične osebe, zaradi nekorektnega pisanja
svetniške skupine SDS.
 Gasilski zvezi je preko poveljnika (Alojzij Kosec) posredoval pobudo, da se ga
o požarih ali drugih naravnih nesrečah nemudoma obvešča.
 Anton Kosec je izrazil zadovoljstvo in veselje zaradi pridobitve gradbenega
dovoljenja za ČN.
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.
Zapisnik pripravil:
Rado Čuk, višji svetovalec I
ŽUPAN OBČINE VODICE
Brane Podboršek, univ.dipl.ekon.
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